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13 േശാഭ ടി, വളളി െഹൗസ്
14 ജയരാജ് െനല്ലാച്േചരി, െനല്ലാച്േചരി െഹൗസ്
15 സ) േരഷ് െനല്ലാച്േചരി, െനല്ലാച്േചരി െഹൗസ്
16 ദിേനശ6 പി വി, >ാവണ
17 എ െക സജിത, എ ആ നിവാസ്

18 പി വി >ീധരന്, BMിNറ:് വീട്
19 മാധവി പി, വലിയ പറ:് െഹൗസ്
20 എം െക ഉഷ, ഹരിതം
21 പി ജയ>ീ, മ) BX് െഹൗസ്
22 ൈശലജ പി, ഷിന നിവാസ്
23 സി സ) ധാകരന്, വലിയ പറ:്
24 പി േസാമസ) Xരം, മാരാം വീട്
25 ബിേനായ് സി പി, യദ) Bലം
26 രേമശ6 സി, േശാഭ നിലയം
27 വി െക േദവദാസന്, ജിഷാലയം
28 വസ- െക, പ) തിയ വീ;ി
29 പി പി >ീധരന്, മാ@ നിലയം
30 േരാഹിണി പാറായി, പി പി െഹൗസ്
31 ബിേജായ് സി പി, മാരാംവീട്, പ#ോട്
32 രാജല*
8 ി പി, >ീസദ്മം
33 സേരാജിനി പി, പ?ിയ6 െഹൗസ്
34 േസാമനാഥന്, ശാ-ി നിവാസ്
35 കള7 ദാമ) , എവ0ീ6
36 ഷജീഷ് സി പി, മകരം
37 &ഷ
U 6 ഇ, വലിയ പറ:്
XII

കറിേവNില മ) രി% ൈത വിതരണം
1 ൈശലജ വി, െനZ6 െഹൗസ്
2 ഗീത പി, >ീഹരി
3 വ\ല െക പി, മാരാം വീട്
4 ഷിജി സി പി, മാരാം വീട്
5 ബിേനായ് സി പി, യദ) Bലം
6 സേരാജിനി കാറാ;്, ചാല) പറ:്
7 നളിനി പി, നവരംഗ്
8 മ#ലാ6 ശാരദ, ശാരദ നിവാസ്
9 അനിBമാ യ) വി, ഉR:ളളി വീട്
10 വി െക േദവദാസന്, ജിഷാലയം
11 വസ- െക, പ) തിയ വീ;ി

12 പി പി >ീധരന്, മാ@ നിലയം
13 പTിനി െക. െനZ6 െഹൗസ്
14 ശാലിനി Dദീപ് , Fീംസ്
15 ബിേജായ് സി പി, മാരാംവീട്, പ#ോട്
16 പി Dഭാകരന്, മാരാം വീട്
17 ഷാജി എന്, െനZ6 െഹൗസ്
18 പി സ) േര,ന്, മാരാംവീട്, പ#ോട്
19 ബിGല സി പി, മാരാം വീട്
20 സഹിന െക പി, മാരംവീട്
21 കറ കല്ലാണി, കറ െഹൗസ്
22 എം െക സ) ഭ2, നിഷധ, പ#ോട
23 രാധ വി വി, Bളിമ
24 വല്ലി സി, &ഷ
U നിവാസ്, സി എസ് സ
< ീ=്
25 ശKര6 പി, >ീൈശലം, പ#ോട്
26 േത6Bടി േസാമ6 , ആതിര നിവാസ്
27 േശാഭ ടി, വളളി െഹൗസ്
28 േത6Bടി യേശാദ, വളളി െഹൗസ്
29 പി വി രാഘവന്, BMിNറ:് െഹൗസ്േ◌
30 േസാമനാഥന്, ശാ-ി നിവാസ്
31 സേരാജിനി പി, പ?ിയ6 െഹൗസ്
32 േDമി എ6 െക, നട)ി െഹൗസ്
33 േകയ6 പവി7ന്, േകയ6 െഹൗസ്
34 ബിX) പ) ഷ
A ര്, െഗൗരി ശിവ
XII

േതനീR വള
1 ര[ി് ടി െക, ച_കാ-ം, പ#ോട്
2 പി േസാമസ) Xരം, മാരാം വീട്

XIV

പRറി ൈത വിതരണം
1 േത6Bടി േസാമ6 , ആതിര നിവാസ്
2 േശാഭ ടി, വളളി െഹൗസ്
3 യേശാദ ടി, വളളി െഹൗസ്
4 പി വി മ) BXന്, BMിNറ:് വീട്
5 ൈശലജ വി, െനZ6 െഹൗസ്

6 ബിേനായ് സി പി, യദ) Bലം
7 ഷിജി സി പി, മാരാം വീട്
8 അനിBമാ യ) വി, ഉR:ളളി വീട്
9 പി പി >ീധരന്, മാ@ നിലയം
10 പTിനി െക. െനZ6 െഹൗസ്
11 ബിേജായ് സി പി, മാരാംവീട്, പ#ോട്
12 ഷാജി എന്, െനZ6 െഹൗസ്
13 എ6 േസാമനാഥന്, ശാ-ി നിവാസ്
14 സേരാജിനി പി, പ?ിയ6 െഹൗസ്
XV

മാവി6ൈത വിതരണം
1 Dസ സി, പി പി െഹൗസ്
2 Dഭാവതി െക എം, വലിയ പറ:് െഹൗസ്
3 ബിേജായ് സി പി, മാരാംവീട്, പ#ോട്
4 ബിGല സി പി, മാരാം വീട്
5 പി സ) േര,ന്, മാരാംവീട്, പ#ോട്
6 പി വി മ) BXന്, BMിNറ:് വീട്
7 വി െക േദവദാസന്, ജിഷാലയം
8 മ#ലാ6 ശാരദ, ശാരദ നിവാസ്
9 ബിേനായ് സി പി, യദ) Bലം
10 ഷാജി എന്, െനZ6 െഹൗസ്
11 പി Dഭാകരന്, മാരാം വീട്
12 ൈശലജ വി, െനZ6 െഹൗസ്
13 സേരാജിനി പി, പ?ിയ6 െഹൗസ്
14 േസാമനാഥന്, ശാ-ി നിവാസ്

XVI

കവ) %ി6 ൈത വിതരണം
1 ശാലിനി Dദീപ് , Fീംസ്
2 ടി എം നാണി, ൈമRാ വീട്
3 ബിേനായ് സി പി, യദ) Bലം
4 പി സ) േര,ന്, മാരാംവീട്, പ#ോട്
5 പി Dഭാകരന്, മാരാം വീട്
6 ബിGല സി പി, മാരാം വീട്
7 ബിേജായ് സി പി, മാരാംവീട്, പ#ോട്

8 Dഭാവതി െക എം, വലിയ പറ:് െഹൗസ്
9 രതി െക സി, ജാനകി സദനം
10 അനിത െക, െചായന് വീട്
11 രാധ വി വി, Bളിമ
12 പവി7ന് േകയന്, േകയ6 െഹൗസ്
13 പി വി മ) BXന്, BMിNറ:് വീട്
14 പി വി രാഘവന്, BMിNറ:് െഹൗസ്േ◌
15 എ6 േസാമനാഥന്, ശാ-ി നിവാസ്
16 സേരാജിനി പി, പ?ിയ6 െഹൗസ്

